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Dı́lo je chráněno podle autorského zákona č. 121/2000 Sb.
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Úvod 

 

Průzkum filigránů1 v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu 

Národní knihovny České republiky (dále pouze SHK) vyplynul z potřeby určování datace, 

provenience či podstatných souvislostí v rukopisných hudebních památkách již během jejich 

katalogizace pro SHK.2 Popisy filigránů nalézáme u řady zpracovaných hudebních sbírek ve 

formě poznámek, u některých pramenů byly pořizovány i obkresy obrazových znamení. Šlo o 

doplňující informace následně ověřované v dostupné literatuře. Jejich využití se však 

vztahovalo pouze k dotyčnému dokumentu a neumožňovalo např. zjišťovat souvislosti 

s dalšími prameny ve sbírce, pozorovat varianty filigránů v různě datovaných pramenech či 

hodnotit podíly domácího a zahraničního papíru užívaného pro konkrétní hudební sbírku. Při 

systematickém sběru a evidenci filigránů (spolu s důkladným popisem pramenů, ve kterých se 

tyto filigrány vyskytují) lze dojít kromě těchto i k dalším zjištěním. Lze např. identifikovat 

opisovače, píšící na tentýž papír v rámci jedné či rozličných sbírek, u autografů objasnit místo 

či dobu vzniku hudebního díla nebo v případě tisků např. identifikovat autora v torzu vydané 

hudebniny, která postrádá klíčovou část materiálu (hudební incipit).3 

Výsledky studia filigránů v hudebních pramenech jsou závažné zejména tehdy, je-li v 

jejich sběru a evidenci postupováno systematicky po jednotlivých hudebních sbírkách 

(v jejich úplnosti).4 Hudební celky, ať už se jedná o sbírky chrámových kůru, klášterů, 

palácových knihoven či notové archivy zámeckých kapel, doprovázejí určité charakteristické 

rysy. Běžně mají své repertoárové priority (preferovaná díla, osobnosti či žánry vyplývající 

z povahy hudebního provozu v daném místě). Jelikož jde o psané dokumenty, lze v takových 

tematicky ucelených sbírkách sledovat i jisté stereotypy v pořizování psacího materiálu (papír 

se nakupoval zpravidla v blízkém okolí) či v distribuci hudebnin (nákup notových materiálů 

z profesionálních domácích či zahraničních opisovačských dílen). Při průzkumu filigránů 

v dané sbírce lze nejen získat důležité informace o původu hudebnin ve sbírce, ale i doplnit 

bílá místa na pomyslné časové ose, sledující filigrány českých papírníků v hudebních 

pramenech a případně propojit mezi sebou prameny z různých sbírek. 

 

1. Cíl metodiky 

 

Předkládaná metodika je nejen pomůckou pro katalogizátory, zabývající se hudebními 

dokumenty v rámci domácích či mezinárodních soupisových akcí, ale klade si za cíl být i 

nástrojem či zdrojem inspirace pro badatele-muzikology, zkoumající hudební díla všech 

historických období či vydávající katalogy hudebních památek. 

                                                           
1 „Filigrán (tj. průsvitka či vodoznak) je otisk obrazového znamení či nápisu, zhotovený z měděného či 

mosazného drátu a připevněný k sítu čerpací formy tak, aby jeho vyvýšení nad sítem způsobilo zeslabení vrstvy 

papíroviny a tím vynikla papírníkova značka. Filigrán označuje jednak výrobek samotný (chrání jak papírníka, 

tak i kupujícího), dále jeho kvalitu, druh a formát. Obrazová znamení nebyla papírníky užívána náhodně. 

Promlouvala o místě původu prostřednictvím heraldiky, respektovala rodinné tradice papírníků či přání 

vrchnosti, která výrobci udělovala povolení (privilegium) k provozování papírny. Filigrány dokládají existenci 

užitého papíru v určité době a objasňují jeho původ. Proto tvoří podstatnou součást pramenů a jsou nositeli 

informace.“ ŠEDIVÁ, E., 2016, s. 6. Termín „vodoznak“, ač v literatuře hojně užívaný, je označován dle 

odborné terminologie za chybný. 
2 Hudební prameny evidované v Souborném hudebním katalogu NK ČR a nacházející se v současné době v péči 

českých institucí, pocházejí nejčastěji z období 18. a 19. století. Ruční výroba papíru byla zhruba od poloviny 

19. století nahrazována strojovou, filigrány zkoumané v rámci našeho výzkumu tedy pocházejí zpravidla 

z období mezi lety 1700–1850. 
3 Viz dále (Tvorba tištěného katalogu filigránů). 
4 Příklady podporující tuto podmínku viz Identifikace nových filigránů na základě srovnávání příbuzných 

filigránů ve sbírce (příklady). 
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Cíle této metodiky jsou následující: 1) představit zcela první pokus o systematickou 

evidenci filigránů v hudebních pramenech a nabídnout návod k jejímu využití 

v muzikologickém výzkumu a hudebním knihovnictví, 2) popsat metodu popisu a snímání 

obrazové reprezentace filigránu, 3) navrhnout pracovní postup pro vytváření katalogů 

filigránů (databází či tištěných obrazových katalogů). Výzkum filigránů realizovaný 

pracovníky hudebního oddělení NK ČR reprezentuje řada výstupů, které poslouží jako 

příklady užití popsaných metod: zejména Databáze filigránů v hudebních pramenech 

evidovaných v Souborném hudebním katalogu NK ČR (anglicky Bohemian Watermark 

Database of the musical sources registered in Union Music Catalogue of the National Library 

of the Czech Republic, zkráceně BWD) či obrazové katalogy filigránů, které jsou součástí 

tištěných tematických katalogů hudebních sbírek, vydávaných v rámci ediční řady Národní 

knihovny ČR Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae. 

 

2. Výzkum filigránů v Národní knihovně ČR 

 

Výzkum filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním katalogu 

Národní knihovny České republiky probíhá od svého zahájení v roce 2014 v těsné spolupráci 

s mezinárodním soupisem hudebních pramenů RISM (Répertoire International des Sources 

Musicales).5 Hudební oddělení NK ČR je sídlem české redakce RISM a dlouhodobě se věnuje 

evidenci hudebních sbírek, uložených na území České republiky6 a jejich zpracování pro 

databázi RISM. Pravidla katalogizace RISM umožňuje popis filigránů dle předepsaných 

norem i připojení obrazové přílohy do záznamu, což byl impuls k zahájení systematického 

sběru a evidence filigránů v rámci zpracování hudebních sbírek pro databázi RISM. Jelikož 

bývají katalogizovány celé hudební sbírky, lze již během procesu sledovat souvislosti mezi 

prameny díky nalezeným filigránům. Systematické třídění filigránů ve sbírce tedy pomáhá 

v prvé řadě samotným katalogizátorům během ukládání pramenů do databáze. 

 

2.1 Slovník českých papírníků 

 

K identifikaci filigránů, evidovaných zprvu pouze v databázi RISM, bylo zapotřebí 

zhotovit přehledný soupis historických papíren a papírníků dle dostupné literatury a umožnit 

tak katalogizátorovi odhadnout časové rozmezí vzniku filigránu (případně upravit dataci 

neoznačeného dokumentu) na základě doby působení papírníka či provozu papírny. První 

takovou pomůckou byl Slovník českých papírníků,7 výpis osob a míst na území Čech (a 

částečně i Moravy) spojených s ruční výrobou papíru tak, jak je zachytil historik českého 

papírenství František Zuman (1870–1955) v celé řadě svých prací. Pro Slovník, který je 

jakýmsi extraktem ze Zumanova průzkumu českých filigránů, jsme využili osm jeho 

nejobsáhlejších publikací.8 Slovník je rozdělen na dvě části. První je uspořádána abecedně dle 

místních názvů papíren, ke kterým Zuman nepřiřadil žádného papírníka. Druhá hlavní část 

slovníku obsahuje hesla papírníků, řazená abecedně dle příjmení. Heslo obsahuje tyto údaje: 

příjmení, jméno papírníka, data narození a úmrtí, pokud jsou známa, místo (či místa) působení 

(rovněž s vyznačením let provozu) a nalezené filigrány (uváděné Zumanem či doložené 

v pramenech). Poznámka o zdroji (literatura) uzavírá heslo. Papírny z oblastí Moravy a 

Slezska jsme následně doplnili o údaje z rozsáhlého katalogu filigránů Georga Einedera.9 

Slovník uzavírá řada rejstříků (papírny, dobové názvy papíren, názvy filigránů, iniciály a 

                                                           
5 Dostupné z: http://rism.info. 
6 Ve většině případů jde o sbírky již evidované v Souborném hudebním katalogu NK ČR. Nejde však pouze o 

rekatalogizaci papírových karet SHK, ale pracuje se přímo s hudebními prameny zpravidla v místě jejich 

uložení.  
7 Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/web/watermarks/eng/bohemian_papermakers_vocabulary.pdf. 
8 Práce Františka Zumana viz Soupis použité související literatury. 
9 EINEDER, G., 1960. The Ancient Paper-mills of the Former Austro-Hungarian Empire and their watermarks. 

Monumenta chartae papyraceae historiam illustrantia 8. Hilversum, Holland: Paper Publications Society. 
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nápisy jako součásti názvů filigránů). Tento slovník se následně stal základem pro databázi 

filigránů. 

 
Obr. 1. Ukázka hesla ze Slovníku českých papírníků. 

 

Zatím nejzásadnějším výstupem výzkumu filigránů v hudebních pramenech bylo 

zbudování databáze filigránů, která přejímá pravidla popisu v databázi RISM a konfrontuje 

nalezené filigrány se Slovníkem českých papírníků. 

 

2.2 Databáze filigránů v hudebních pramenech evidovaných v Souborném hudebním 

katalogu Národní knihovny České republiky10 

 

Abychom mohli využít potenciálu filigránu, jakožto vodítka k rámcovému určení roku 

vzniku papíru coby psací látky pro hudební pramen, poodhalit souvislostí mezi dokumenty 

z nejrůznějších sbírkových celků nebo identifikovat osoby zhotovující opisy či vydávající 

tištěné dokumenty, bylo nezbytné vytvořit systematicky fungující aparát, evidující a vzájemně 

propojující několik typů údajů: 1) popis filigránu v konkrétním hudebním prameni, 2) jeho 

vyobrazení, 3) identifikace výrobce (papírníka v konkrétní papírně) na základě literatury či 

srovnání s již identifikovanými filigrány, 4) doplňující informace podané samotným 

pramenem (v ideálním případě datace a provenience vzniku dokumentu a údaje o osobách či 

událostech s ním souvisejících). Tyto informace se vzájemně propojují a vytvářejí záchytné 

body, od kterých lze odvozovat předpoklady pro ty prameny, které i přestože ony podstatné 

informace postrádají, nesou shodný filigrán. 

Pro realizaci výzkumu filigránů v hudebních pramenech jsme zvolili formu databáze. Její 

základ tvoří soupisy papíren a papírníků dle již zmíněných pojednání Františka Zumana11 

s vyznačením období jejich provozu, respektive času působení papírníků na určitém místě. 

Propojením těchto dvou soupisů jsme získali místně a časově definovaná prostředí pro 

dosazení jednotlivých filigránů. Pokud je dokument, na kterém se filigrán nalézá, datovaný či 

obsahuje údaje o provenienci, bývá tím spojení s papírnou a papírníkem podpořeno. U 

                                                           
10 Anglicky Bohemian Watermark Database of the musical sources registered in Union Music Catalogue of the 

National Library of the Czech Republic (zkr. BWD). 
11 I když jde o tituly z první poloviny 20. století, pro potřeby katalogu filigránů jsou zcela vyhovující. Obsahují 

nejen soupisy českých papíren od 16. do začátku 20. století, ale i detailní zprávy o jejich provozu, o osobách 

s nimi spojených a dokonce i popisy a vyobrazení filigránů, jakožto ochranných známek papírníků s příslušnou 

datací. Prameny, se kterými autor pracoval, nebyly hudební povahy. O to lepší podmínky však měl při datování 

uváděných filigránů – šlo zejména o úřední dokumenty, listiny či korespondenci, tedy prameny, ve kterých je 

uvádění časových a místních údajů samozřejmostí. 
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filigránů z 18. a 19. století se běžně setkáváme s nejrůznějšími místními12 či časovými údaji 

přímo v obrazovém znamení, tudíž lze filigrán přiřadit na příslušné místo i bez dalších údajů 

v prameni. V historii výroby ručního papíru nebylo výjimkou, že papírníci působili během 

svého života ve více papírnách a i tato praxe je v databázi zohledněna – dotyčná osoba je 

propojena s více papírnami, u filigránu je pak třeba blíže zkoumat indicie vedoucí k místu 

výroby či dataci pramene. 

V databázi filigránů lze vyhledávat dle řady kritérií: 1) názvu filigránu či jeho části (lze 

využít přehled znaků a vybírat samostatné znaky či kombinace), 2) jména papírníka, 3) 

místního názvu papírny (dobového i současného), 4) země původu filigránu, 5) 

identifikačního čísla filigránu.13  
 

 
Obr. 2. Vyhledávací maska v databázi filigránů. Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/web/watermarks.htm. 

 

Kromě vyhledávacích polí lze využít i rejstříky papírníků (vyhledají všechna jména 

abecedně za sebou s životními daty, místy a časem působení) a papíren (abecedně spolu 

s chronologicky seřazenými papírníky, pokud jsou známi). Soupis proveniencí umožňuje 

zobrazení filigránů pouze z dané sbírky. Po zahájení sběru filigránů i z tištěných hudebních 

pramenů jsme přidali kategorii nakladatelů, viz dále. 

 

                                                           
12 Např. Bensen (= Benešov nad Ploučnicí, okr. Děčín), Eger (= Cheb, okr. Cheb), Hohenelbe (= Vrchlabí, okr. 

Trutnov) Kotenschlos (= Trhanov, papírna v Postřekově, okr. Domažlice), Roth Retschitz (= Červená Řečice, 

okr. Pelhřimov) ad.  
13 Každému novému filigránu v databázi je přiděleno nezaměnitelné identifikační číslo, které lze citovat, např. 

BWD 9948. Rovněž lze použít permanentní adresu záznamu, např.: 

http://aleph.nkp.cz/web/watermarks/_9948.htm. 
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Obr. 3. Ukázka z databáze filigránů (rejstřík papírníků). 

 

Tabulka 1 představuje přehled českých papírníků s dosud největším počtem nalezených 

filigránů v databázi filigránů. 

 
 

Papírníci (ČR) Doba působení Místo působení Filigrány 

KIESLING (rodina) 1. pol. 19. stol. Vrchlabí a okolí 35 

HELLER, Jan Antonín 1808–1841  Ledeč nad Sázavou 20 

KLUSÁČEK, Jakub 1818–1848c Červená Řečice 12 

APPELTAUER, Josef Antonín 1807–1851 Velhartice 10 

FÜRTSCH, Jan Jiří st. 1773–1812 Postřekov 10 

BAYER, Ondřej I. 1762–1796c Stříbro 9 

HELLER, Josef Benedikt 1779–1829c Staré Hory / Ronov 9 

HALÍK, Tomáš 1828–1851 Havlíčkův Brod 8 

PŘÍHODA, Kristián 1740–1788 Červená Řečice 7 

FÜRTSCH, Jan Jiří ml. 1812–1844 Postřekov 6 

SCHÜTZ, Josef I. 1796c–1826c Rádlo 6 

WINTERNITZ, Abraham & Emanuel 1825–1865c Lochovice 5 

ZÖH, Petr 1816–1846c Trutnov 5 

MARGOTT, Jan Pavel 1786–1819 Trutnov 4 

PLENINGER, Antonín 1819–1851 Kolinec 4 

REK, Ludvík 1749–1773c Ronov 4 

RICHTER, Josef III. 1796c–1822 Dolní Litvínov 4 

RITSCHEL, František I. 1792–1827a Benešov nad Ploučnicí 4 

RITSCHEL, František II. 1816–1840 Svídnice 4 

WERNER, Mathias 1765–1795a Velké Losiny 4 

 
Tab. 1. Přehled českých papírníků s dosud největším počtem zjištěných filigránů, stav k 1. 7. 2016. 

 

Samotný záznam o filigránu obsahuje tyto údaje: 1) název filigránu, 2) identifikační číslo 

(Multimedia ID), 3) údaje o papírně a papírníkovy, pokud jsou známy, 4) evidenční údaje o 

prameni, ze kterého byl filigrán pořízen (sigla knihovny a signatura), 5) provenience sbírky, 

6) interní označení filigránu pro potřeby archivace originálních obkresů, 7) datace v 

pramenech, 8) údaje o vydavateli, pokud je filigrán na papíře hudebniny vydané tiskem, 9) 

literatura použitá k identifikace papírníka/papírny, 10) poznámky. Dále může záznam 

obsahovat rozměry archu či samotného filigránu. V případě, že chceme odkázat na příbuzný 
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filigrán v rámci databáze, je připojen odkaz. Záznam obsahuje permanentní odkaz na záznam, 

který lze rovněž citovat. V případě, že filigrán nelze kvůli jeho špatné čitelnosti či porušení 

překreslit, přidává se do záznamu fotografie filigránu (viz dále) do doby, než bude nalezen 

materiál, ze kterého je možné obkres získat a doplnit do záznamu. 
 

 
Obr. 4. Ukázka z databáze filigránů (záznam filigránu). 

 

Již z názvu je patrné, že pracujeme s filigrány v hudebních pramenech z fondů českých 

institucí, ne však pouze s filigrány českého původu. Původ pramenů v jednotlivých sbírkách 

je různorodý a zahraniční filigrány rovněž zahrnujeme do našeho výzkumu. V tabulce 2 

vidíme přehled nejčastějších znaků v databázi filigránů s určením jejich původu. Údaje v poli 

[n] odkazují na filigrány neurčené, které však mohou být i českého původu.14  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
14  Zkratky v tabulce: A (Rakousko), CH (Švýcarsko), CZ (Česká republika), D (Německo), GB (Velká 

Británie), I (Itálie), PL (Polsko), N (Nizozemsko), F (Francie), [n] (neurčené, avšak vzhledem ke kvalitě a typům 

obrazových znamení se může v řadě případů jednat o český papír). 
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znaky (BWD) A CH CZ D GB I PL N F [n] celkem 

shield 6 5 83 9   26   7 2 83 221 

lily (french)   4 57 6   11   6   46 130 

coat of arms (Hungarian)     41             19 60 

cartouche 1   31 1   2       18 53 

cross     27 4         4 15 50 

double-eagle     21             28 49 

heart 1   13     1     3 28 46 

posthorn     23         1   21 45 

star 3   26     6       9 44 

crescent 3   19     11       10 43 

anchor 1   19 1   1       11 33 

mitre     17             15 32 

keys     12             18 30 

Bohemian lion     17             9 26 

arrow and bow           18         18 

stag     1             8 9 

crown     2 1   3       2 8 

St. Johannes Nepomuk 2                 6 8 

unicorn     1             7 8 

wall coping     3             3 6 

snake     3             2 5 
 

Tab. 2. Výběr hlavních znaků nejčetněji zastoupených v databázi filigránů. 

 

2.3 Hudební sbírky s evidovanými filigrány 

 

Za první dva roky výzkumu filigránů v hudebních pramenech se podařilo dokončit 

katalogizaci čtyř hudebních sbírek s kompletní evidencí filigránů a na základě těchto 

zkušeností formulujeme metodu a hodnotíme využití filigránů v muzikologickém výzkumu. 

Jde o hudební sbírky dnes uložené v hudebním oddělení Národní knihovny ČR (CZ-Pu)15 a 

v Národním muzeu – Českém muzeu hudby (CZ-Pnm): 1) hudební sbírka z kostela v Kolči 

(in: CZ-Pu): obsahuje 177 signatur, bylo nalezeno 91 nových filigránů; 2) hudební sbírka 

z kostela v Řetové (in: CZ-Pu): 218 signatur, 78 nových filigránů; 3) hudební sbírka z kláštera 

v Želivě (in: CZ-Pnm): 528 signatur, 188 nových filigránů; 4) hudební sbírka hraběte 

Kristiána Filipa Clam-Gallase ze zámku Frýdlant (in: CZ-Pnm): 1572 signatur, 426 nových 

filigránů. V případě dvou posledních sbírek z Českého muzea hudby byly zhotoveny i tištěné 

obrazové katalogy filigránů jakožto součásti tematických katalogů vydávaných v rámci ediční 

řady NK ČR Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae (viz dále). Tabulka 3 

ukazuje značný podíl českých filigránů ve zkoumaných sbírkách. 
 

Hudební sbírky A CH CZ D I PL N F [n] celkem 

Koleč, kostel (CZ-Pu) 1   46           44 91 

Řetová, kostel (CZ-Pu)     45           33 78 

Želiv, klášter (CZ-Pnm) 1   96 3 4 1     83 188 

Frýdlant, zámek (CZ-

Pnm, Clam-Gallas) 
8 6 60 27 190 

  
7 11 117 426 

 

Tab. 3. Podíly českého a zahraničního papíru ve zpracovaných hudebních sbírkách, stav k 1. 7. 2016. 

 

 

 

 

 

                                                           
15 Sigla RISM. 
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3. Vlastní popis metody 

 

3.1 Terminologie a tvoření názvu filigránu 

 

Abychom mohli popsat obrazové znamení, tedy vytvořit přesný název filigránu a 

nezaměnitelně jej zachytit se všemi jeho detaily, je třeba užít jednotné terminologie a 

jednotlivé části filigránu zaznamenat ve stanoveném pořadí.16 V tomto ohledu vycházíme 

z výrazů zaužívaných v mezinárodním soupisu hudebních pramenů RISM, který prostor pro 

popis filigránů (i obrazovou přílohu) ve svých katalogizačních záznamech standardně nabízí. 

Z toho vyplývá i volba jazyka, ve kterém je náš výzkum filigránů realizován – anglicky. 

Jednotlivé partie filigránu jsou při popisu řazeny za sebou, tak jak je pozorovatel vidí na archu 

papíru nad prosvěcovací fólií. Filigrány jednočlenné (jediné obrazové znamení či nápis na 

archu) popisujeme odshora dolů a zleva doprava po jednotlivých částech. Jako první uvádíme 

dominantní znak (může jít i o písmeno či iniciály), poté doplňujeme, zda je ozdoben, umístěn 

ve štítu či kartuši nebo doplněn dalšími atributy či nápisy.17 U dvojčlenných a vícečlenných 

filigránů (běžných zejména v první polovině 19. století), jejichž jednotlivé části bývají 

rozmístěny ve středech každého půlarchu (nalevo a napravo, případně ve spodních částech), 

postupujeme od levého půlarchu k pravému stejným způsobem.18 
 

 

 

česky anglicky   česky anglicky 

b
á

jn
á

 

st
v

o
ře

n
í drak dragon 

 

n
eb

es
k

á
 t

ěl
es

a
 

hvězda star 

jednorožec unicorn 

 

kometa comet 

mořská panna mermaid 

 

půlměsíc crescent 

fa
u

n
a

 

beránek Agnus Dei 

 

slunce sun 

Český lev Bohemian lion 

 

p
o

st
a

v
y
 

archanděl archangel 

dvouhlavý orel double eagle 

 

biskup bishop 

had snake 

 

divoch wildman 

holubice dove 

 

Král David King David 

jelen stag 

 

sv. Jan Nepomucký 

St. Johannes 

Nepomuk 

kozoroh Capricorn 

 

sv. Jiří St. George 

lev lion 

 

sv. Petr St. Peter 

medvěd bear 

 

světec Saint 

orel (jednohlavý) eagle 

 

žena woman 

páv peacock 

 

d
a

lš
í 

sy
m

b
o

ly
 banderolle banderoll 

rak crawfish 

 

bláznova čapka foolscap 

sova owl 

 

Boží oko / oko 

Prozřetelnosti 

eye of providence 

                                                           
16 Heraldické filigrány se popisují dle standardních heraldických pravidel a s použitím zavedené heraldické 

terminologie. 
17 Např. korunované písmeno W v kartuši (oválný ozdobný štít), filigrán (pravděpodobně) Martina Schmida 

z Bělé pod Bezdězem z 3. čtvrtiny 18. století popisujeme: „W [in cartouche (crowned)]“ a doplňujeme citaci 

z databáze filigránů [= BWD 9070]. Písmena, iniciály či nápisy píšeme bez hranatých závorek, jelikož je takto 

čteme přímo z pramene, popisy obrazových znamení jsou však námi vytvořená a umisťujeme je tedy do 

hranatých závorek. 
18 Příklad dvojčlenného filigránu (1. pol. 19. století): na levém půlarchu velká francouzská lilie, pod níž jsou 

umístěny iniciály papírníka JAA (= Josef Antonín Appeltauer), na pravém půlarchu nápis WELHARTIZ (= 

papírna, Velhartice), pod nímž označení druhu papíru N 4. Tento filigrán popisujeme takto: „[lily (french)] | JAA 

/ WELHARTIZ | N 4 [= BWD 7176]“. Kolumny označují pozice jednotlivým částí filigránu, tedy iniciály JAA 

se nacházejí pod lilií (zde platí pravidla jako u diplomatického přepisu textu, lomítko od sebe odděluje levou a 

pravou stranu archu. 



11 

 

fl
ó

ra
 

kořeny (stromu) roots 

 

bubny drums 

květina flower 

 

erb coat of arms 

lilie lily 

 

hák hook 

olivové ratolesti olive branches 

 

kartuše cartouche 

palmové ratolesti palm branches 

 

kladivo hammer 

strom tree 

 

kopí lances 

šiška pine 

 

kotva anchor 

trojlístek trefoil 

 

kruh circle 

vavřínové 

ratolesti laurel branches 

 

lastura seashell 

vinná réva grape-vine 

 

lyra lyre 

in
si

g
n

ie
 

biskupská berla crosier / crook 

 

meč sword 

jablko orb 

 

podkova horseshoe 

klíče keys 

 

podstavec pedestal 

koruna crown 

 

poštovní trubka posthorn 

kříž cross 

 

srdce heart 

mitra mitre 

 

šíp a luk arrow and bow 

váhy scales 

 

štít shield 

žezlo mace / sceptre 

 

trigram trigram 

 

   

věž tower 

 

   

zvon bell 

 
Tab. 4. Soupis nejčastěji se vyskytujících obrazových znamení ve zkoumaných hudebních pramenech. 

 

3.2 Tvorba obrazové přílohy: a) obkres filigránu na transparentní papír a jeho 

elektronická verze 

 

Nezbytnou součástí záznamu o filigránu je jeho obrazová reprodukce. Nejjednodušším a 

nejméně nákladným způsobem jejího pořízení je obkres kontur filigránu tužkou na 

transparentní papír pomocí prosvětlovací fólie. Optická vlákna vedou studené světlo od zdroje 

do cca 1,5 mm tenké fólie, na kterou je umístěn zkoumaný papír s filigránem. Prosvícený 

filigrán je obkreslován s maximálním počtem detailů včetně viditelných kontur síta, na kterém 

byl filigrán při výrobě daného archu papíru připevněn. Síto je tvořeno slabými, vertikálně (a 

někdy i horizontálně) vedenými dráty v rovnoměrných rozestupech napříč celou formou. 

Jejich umístění vzhledem k samotnému filigránu je při srovnávání různých pramenů rovněž 

podstatné a tudíž se zakresluje přímo k obrazovému znamení.19 Obkres je pořizován 

v originální velikosti a je takto archivován. Kvůli digitální verzi obrázku je zapotřebí připojit 

rovněž měřítko v centimetrech, které podává informaci o proporcích filigránu po převedení 

nákresu do elektronické formy. V případě nestandardně rozloženého vícečlenného filigránu 

lze k nákresu připojit i náhled, vypovídající o umístění jednotlivých znaků na archu.20 

Pro základní evidenci filigránů používáme tento způsob vizualizace, jelikož v této první 

fázi sběru a třídění velkého množství filigránů prozatím nepřistupujeme k detailnějšímu 

zkoumání jednotlivých variant a přirozených deformací, ke kterým docházelo v důsledku 

opotřebování během určitého časového období a hledáme především „vzory“ platné pro větší 

okruhy pramenů, které chceme dát do souvislostí.21 

                                                           
19 Tyto vertikální linie mohou být v obkresech označovány pořadovými čísly (odpočítávání linií zleva doprava), 

avšak číslování má význam pouze v případě, že je k dispozici celý neoříznutý arch papíru. 
20 Z praktických důvodů doporučujeme ke každému nákresu zapisovat sigla knihoven a signatury pramenů, ze 

kterých jsou filigrány obkreslovány. 
21 O dalších metodách vizualizace filigránů viz BENEŠOVÁ, Marie – Kamil BOLDAN. Metody vizualizace 

filigránů a využití filigranologie pro datování nejstarších českých tisků na příkladu tzv. Nového zákona se 
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Obr. 5. Filigrán [BWD 10315] z papírny Floriána Schütze z Rádla, 2. čtvrtina 19. století. CZ-Pu/ 59 R 2997. 

Autor obkresu: Jakub Michl. 

 

Abychom mohli obrazovou dokumentaci použít pro účely databáze filigránů či jako 

přílohu k záznamům v RISM, je nutné ji převést do elektronické podoby (formát JPG). 

K tomu lze využít běžný skener. Skenujeme obkres černobíle a poté obrázek upravujeme 

v běžném editoru (zpravidla provádíme úpravy jako vyrovnání, oříznutí, změny kontrastu 

apod.). 

 

3.3 Tvorba obrazové přílohy: b) digitální fotografie filigránu 

 

Další metodou vizualizace filigránu je digitální fotografie. Filigrán je zachytitelný běžným 

digitálním fotoaparátem rovněž přes prosvětlovací fólii a fotografii lze použít k dokumentaci 

filigránu např. v případě, že je filigrán natolik poškozený, že není možné vyhotovit jeho 

obkres. Fotografie je rovněž vhodným srovnávacím materiálem, pokud porovnáváme shodný 

filigrán ve více pramenech. Je vhodné umístit ke snímanému papíru pravítko a vyfotografovat 

je s filigránem. 
 

 
 

                                                                                                                                                                                     
signetem, in: Výzkum a vývoj nových postupů v ochraně a konzervaci písemných památek (2005-2011). Sborník 

příspěvků závěrečného semináře k výzkumnému záměru MK00002322103, Praha 2011, s. 117-131. 

Dostupné z: http://wwwold.nkp.cz/restauratori/2011/Benesova_Boldan_2011.pdf. 
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Obr. 6. Filigrán [BWD 15031] z papírny Karla Schütze z Ferdinandova, poslední čtvrtina 18. století. CZ-Pnm/ 

XLII D 85 (Frýdlant). 

 

3.4 Evidence filigránů – spolupráce s databází filigránů BWD 

 

Databáze filigránů (BWD) nabízí spolupráci všem zájemcům, ochotným podílet se na 

obsahu databáze a přispívat vlastními nálezy. Cesta je následující: hotový obkres filigránu 

(případně i fotografii), společně s doplňujícími údaji odeslat administrátorovi databáze 

filigránů, uvedeného na webových stránkách BWD.22 Povinné informace k filigránu, které je 

nutno připojit jsou: 1) sigla knihovny a signatura pramene, ze kterého byl filigrán obkreslen, 

2) provenience (hudební sbírka, do které pramen patří), 3) datace v prameni (pokud je 

uvedena). Mezi nepovinné údaje patří případné poznatky o papírně a papírníkovi a zdrojová 

literatura. Administrátor vytvoří nový záznam pro přírůstek, přidělí identifikační číslo a 

databázi zaktualizuje.23 ID záznamu poté může být citováno. Tato cesta je otevřena všem 

přispěvovatelům, do databáze jsou přijímány jak jednotlivé filigrány, skupiny filigránů i celé 

sbírky. 

 

3.5 Postup při popisu a vkládání obrazových příloh v programu Muscat – určeno 

členům pracovních skupin RISM 

 

Připojení elektronické obrazové přílohy k záznamu RISM umožňoval již katalogizační 

software Kallisto a v počátcích našeho výzkumu jsme této možnosti využívali k ukládání 

filigránů a jejich spojování se záznamy o hudebních pramenech. Ještě v nedávné době byla 

tato funkce katalogizátory poměrně málo využívaná, patrně i pro její složitější obsluhu. 

V roce 2016 byl představen nový katalogizační program Muscat, který vkládání obrázků do 

databáze zjednodušil a přizpůsobil požadavkům sdílení filigránů ve větším množství pramenů. 

Oskenovaný obkres filigránu lze uložit do speciální báze v Muscatu,24 přidělit mu název a 

propojit jej s kterýmkoliv uloženým hudebním pramenem v databázi. 

Při ukládání nových filigránů do databáze RISM preferujeme následující postup: nový 

filigrán je neprve obkreslen, popsán a uložen do databáze filigránů, kde získá své jedinečné 

identifikační číslo. Poté je obkres uložen do programu Muscat pod stejným názvem (popis 

filigránu) jako v BWD, název samotného obrazového souboru je shodný s ID filigránu (např. 

8804.jpg). V záznamu pro RISM filigrán rovněž popisujeme stejným názvem a připojujeme 

poznámku [= BWD 8804]. Filigrán je poté vyhledatelný v online databázi RISM (vyhledávací 

pole Watermarks) podle jeho názvu i podle citace „BWD 8804“. 
 

                                                           
22 Dostupné z: http://aleph.nkp.cz/web/watermarks/cze/credits.htm. 
23 Aktualizace databáze filigránů probíhá v dávkách podle četnosti přírůstků, minimálně však jedenkrát do 

měsíce. 
24 Báze: Authorities – Images. 
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Obr. 7. Výřez ze záznamu RISM A/II: 1001000866 (CZ-Pu/ 59 R 2948), viz www.rism.info. Název filigránu 

je shodný s titulkem obrázku. 

 

Program Muscat umožňuje propojit filigrán s více záznamy o hudebních pramenech, pokud 

katalogizátor vyhodnotí filigrán v pramenech jako totožný. Záznam o filigránu v prostředí 

Muscatu poté získává výpis pramenů, ve kterých se filigrán nalézá. Jde o funkci, kterou 

databáze filigránů (BWD) neumožňuje, tedy shromažďovat údaje o všech hudebních 

pramenech se shodným filigránem. K tomuto účelu využíváme v BWD pole poznámky a 

uvádíme případně sigla knihoven a provenience sbírek, ve kterých se filigrány nalézají. 
 

 
 

Obr. 8. Záznam k filigránu BWD 15031 v programu Muscat (Authorities – Images). 

 

http://www.rism.info/
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3.6 Identifikace nových filigránů na základě srovnávání příbuzných filigránů ve 

sbírce (příklady) 

 

Systematický postup při sběru filigránů v rámci jedné (v našem případě hudební) sbírky se 

vyplatí zejména v případě, že je sbírka tvořena dokumenty opsanými na papíře z určitého 

regionu (nebo alespoň její určitá část) či ještě lépe, nacházíme-li v ní více filigránů od 

jednoho papírníka. Některé filigrány, ač dosud v literatuře či specializovaných elektronických 

zdrojích neuváděné, lze identifikovat na základě příbuznosti s jinými filigrány ve sbírce. 

Často obsahují společný znak, či doplňující obrazová znamení místními či časovými údaji. Na 

základě příbuznosti samotných hudebních pramenů (shodná sbírka, opisovač či specifická 

skupina hudebních děl) lze vyhledat příbuzné filigrány a identifikovat jejich majitele. 

Odvození papírníka (majitele filigránu) na základě literatury a dalších souvisejících 

filigránů může probíhat následovně: filigrány z hudební sbírky rodiny Strachotů z Panenského 

Týnce (in: CZ-Pu) jsou evidovány v databázi filigránů zatím jen z malé části. Již v začátcích 

zpracování jsme však mohli kompletovat skupiny příbuzných filigránů na základě zjištění F. 

Zumana a obsahu samotných obrazových znamení. Např. vícečlenný filigrán s iniciálami „I. 

G. Z.“ po levé straně, s českým lvem uprostřed a vpravo s písmenem „I“ uprostřed šesticípé 

hvězdy odkazuje na papírníka Jana Jiřího Zayse (I. G. Z. = Iohann Georg Zays) z Veselí (I = 

Janowitz, dnes Janovice nad Úhlavou, okr. Klatovy). O tomto papírníkovi píše Zuman,25 

podobu jeho filigránu však známe až z průzkumu této sbírky. Spolu s tímto filigránem byly ve 

sbírce nalezeny ještě další dva. Tyto však neobsahují iniciály, ale pouze českého lva a data: 

„1777“, což odpovídá časovému období působení papírníka Zayse. Vyobrazení lva na těchto 

dvou dalších filigránech vykazuje značnou podobnost s prvním filigránem, a proto se 

domníváme, že jde o příbuzné filigrány. Prameny, ze kterých byly obkresy těchto tří filigránů 

pořízeny, vyhotovil jeden a týž člověk, majitel sbírky Josef Cyril Strachota. V prvním případě 

(a) jde dokonce o autograf datovaný rokem „1777“. 

 

 
Obr. 11. Ukázka kompletace filigránů v rámci jedné sbírky. Filigrány J. J. Zayse z Janovic nad Úhlavou 

z roku 1777, a) BWD 10307, CZ-Pu/ 59 R 3505; b) BWD 10598, CZ-Pu/ 59 R 3519; c) BWD 10594, CZ-Pu/ 59 

R 3518. Autor obkresu: Lucie Slivoňová. 

 

                                                           
25 ZUMAN, F., 1932, s. 30. 
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Druhý příklad ukazuje (krom užívání obdobných emblémů) praxi záměrných úprav 

filigránů nebo jejich částí dle aktuálních potřeb papírníků, na kterou jsme narazili během 

sběru filigránů v různých sbírkách. Hojně se vyskytující filigrán Ondřeje Bayera ze Stříbra 

(1796) popisuje F. Zuman následovně: „… z jeho dílny jest dvoučlenný filigrán: na prvním 

půlarchu lilie, na druhém znamení podobné čtyřce a pod ním WAB (= ? Andreas Bayer)“26 a 

nalezli jsme jej již ve čtyřech zkoumaných hudebních sbírkách. V kostelní sbírce v Kolči byla 

nalezena varianta tohoto filigránu, pozměněná synem a současně nástupcem Ondřeje Bayera, 

Jiřím, který v trigramu WAB vyměnil prostřední písmeno „A“ (Andreas) za „G“ (Georg). 

Tento dvoučlenný filigrán jsme identifikovali pouze na základě shodného znaku francouzské 

lilie a těchto iniciál, jelikož v literatuře není filigrán z dílny J. Bayera popsán. 

 
 

Obr. 12. Filigrán Ondřeje Bayera s iniciálami WAB, a) BWD 12343, CZ-Pnm/ XLII B 241 a pozdější verze 

téhož filigránu s iniciálami WGB od jeho syna Jiřího Bayera, b) BWD 13365, CZ-Pu/ 59 R 4495. 

 

3.7 Tištěné katalogy filigránů 

 

V roce 2016 jsme se poprvé pokusili sestavit kompletní katalog filigránů k hudební sbírce 

zpracované ve formě tematického katalogu v rámci ediční řady Národní knihovny ČR 

Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae (sv. IX.).27 Hudební sbírka 

z premonstrátského kláštera v Želivě, dnes uložená v Národním muzeu – Českém muzeu 

hudby, nabízela díky některým svým vlastnostem ideální podmínky pro výzkum filigránů, 

zejména v tom, že většina hudebnin v ní obsažených byla datovaná a podepsaná opisovači. 

V želivském klášteře opisovali hudební materiály žáci latinského gymnázia (alumni) pod 

vedením regenschoriho, který opsané hudebniny kontroloval a rovněž označoval svými 

přípisy. Velké množství datovaného pramenného materiálu, navíc (jak bylo později zjištěno) 

ve velké míře opsaného na papíře z nedalekých papíren, posloužilo k prvnímu 

systematickému sběru filigránů z uzavřeného pramenného celku a zhodnocení jeho významu. 

Katalog filigránů je tvořen: 1) tabelárním soupisem všech nalezených filigránů (názvy 

filigránů se shodují s označením v databázi RISM i databázi filigránů BWD). Soupis filigránů 

je doplněn o údaje, které sbírka dále nabízí – jména opisovačů, kteří papír používali spolu 

s datací v pramenech a odkaz do tematického katalogu k příslušnému heslu. Badatel má tedy 

přístup k informacím ze všech nalezených pramenů k danému filigránu v rámci zkoumané 

hudební sbírky; 2) obrazová příloha obsahuje obkresy všech filigránů, které jsou číslovány dle 

soupisu v tabulce. Řazení filigránů v katalogu jsme zvolili následující: v první řadě jsme 

chtěli upozornit na papírny, ze které se podařilo ve sbírce dohledat nejvíce filigránů a ty pak 

seřadit chronologicky, aby v obrazové příloze vynikl vývoj používaných znaků. Podařilo se to 

zejména u papíren v Červené Řečici, kde bylo nalezeno 18 různých filigránů z let 1740–1848. 

Během více než stoletého provozu papírny se zde vystřídali pouze tři papírníci: Kristián 

                                                           
26 ZUMAN, F., 1932, s. 28. 
27 SEMERÁDOVÁ, P. a E. ŠEDIVÁ, 2016. 
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Příhoda (působil zde v letech28 1740–1788), jeho syn Václav Příhoda (1788–1818) a Jakub 

Klusáček (1818–1848).29 Další výrazně zastoupená papírna v želivském materiálu se 

nacházela v Ledči nad Sázavou a to v době působení papírníka Jana Antonína Hellera (1808–

1841).30 Bylo nalezeno 17 jeho filigránů z let 1820–1843. Sedm různých filigránů 

reprezentuje v želivské sbírce papírníka Tomáše Halíka (1828–1851c) z dnešního Havlíčkova 

(tehdy Německého) Brodu.31 Jde o značky z poloviny 19. století, tedy z doby, kdy ruční 

výroba papíru téměř končila. Papírník Vojtěch Halík (1820–1834, patrně se nejedná o 

příbuzného výše zmíněného T. Halíka)32 ze Zahrádky na řece Želivce je rovněž zastoupen 

svými šesti filigrány z druhé čtvrtiny 19. století. Tyto čtyři papírny z Posázaví byly ve své 

době hlavními dodavateli papíru pro potřeby želivského kláštera (alespoň v oblasti hudby, 

pokud můžeme soudit dle nalezených hudebních pramenů). 

Další dodavatelé byli již ze vzdálenějších papíren, stále však mluvíme pouze o české 

výrobě. Z papírny ve Svídnici (dnes okr. Chrudim) jsou svými značkami zastoupeni tři 

členové papírnické rodiny Ritschelů: Josef (1784c–1809), Antonín (1809–1816) a František 

(1816–1840).33 Z postřekovské papírny (okr. Domažlice) jsme zde nalezli čtyři nové filigrány 

Jana Jiřího Fürtsche ml. (1812‒1844) a z velhartické papírny (okr. Klatovy) se dochovalo pět 

filigránů od tamního papírníka Josefa Antonína Appeltauera (1807–1851).34 Významně je 

zastoupená papírna rodiny Kieslingů ve Vrchlabí, filigrány z hudebních rukopisů 30. let 19. 

století pocházejí od Antonína Jana Kieslinga (nar. 1766 – zemř. 1838) a jeho syna Bedřicha 

(zemř. 1862).35 

Zajímavým zjištěním během vyhodnocování nálezů filigránů z celé hudební sbírky 

z kláštera v Želivě byl výskyt preferovaných znaků napříč těmito zmíněnými papírnami. Ať 

už pocházely z jednoho kraje či nikoliv, papírníci používali ke značení svých výrobků pouze 

několik obrazových znamení v kombinaci se svými jmény (nebo iniciálami) společně s nápisy 

odkazující na místo výroby papíru. Opakuje se zejména šest základních dominantních znaků: 

štít, francouzská lilie, uherský znak, poštovní trubka, kotva a český lev. Mluvíme nyní o první 

polovině 19. století. Starší hudební dokumenty (poslední třetina 18. století) obsahují filigrány 

znázorňující především církevní insignie (biskupské berly, mitry, kříže), erby či dvouhlavé 

orly.36 

 
W 

no. 

Watermark in RISM A/II Dates Persons [copyists] Cat. nos. 

W 1 [shield (crowned) with crosier 

and patriarchal cross 

(crossed), above mitre] = 

[Červená Řečice, Kristián 

Příhoda (W: 1740c‒1788)] 

1714, 

1717, 

1718, 

1731, 

1738, 

1743, 

1751‒1754

, 1765, 

1766, 

1768‒1770

, 1772, 

1778 

Barta, Franciscus (1768); Bok, 

Martinus (1768); Budinsky, 

Joannes (1769); Buliczek, 

Joannes (1766); Climesch, 

Franciscus (1766, 1768); Czarda, 

Franciscus Michael (1769); 

Czermak, Gerlacus Antonius; 

Dremsa, Philipp (1752); Duppe, 

Josephus (1769); Fiala, Joseph 

(1765); Fischer, Joannes (1731); 

Gaberth, Josephus (1770); Hajek, 

Franciscus (1769, 1770); Hajek, 

Joannes (1769, 1770); Hron, 

Mathias (1765); Kacžerovsky, 

Wenceslaus (1717); Kheil, 

29, 37, 40, 42, 

45, 49, 51, 75, 

110, 153, 156, 

160-162, 170, 

172, 176, 186, 

238, 296, 306-

313, 316-318, 

324, 326-328, 

330, 335-338, 

354, 405, 431-

433, 538, 545, 

568, 572, 573, 

578, 581, 612, 

620, 637, 646, 

657, 664, 671, 

                                                           
28  Následující data uvedená u papírníků označují v této kapitole dobu působení v papírně. 
29  ZUMAN, 1934a, s. 24; ZUMAN 1936, s. 54-67. 
30 ZUMAN, 1934a, s. 17; ZUMAN, 1936, s. 45-47. 
31 ZUMAN, 1934, s. 9; ZUMAN, 1936, s. 27. 
32 ZUMAN, 1934, s. 29-30; ZUMAN, 1936, s. 68. 
33 ZUMAN, 1932, s. 28; ZUMAN, 1934a, s. 7, 27. 
34 ZUMAN, 1934a, s. 28-29; ZUMAN, 1934b, s. 31-33. 
35 ZUMAN, 1940, s. 31. 
36 Detailní popis filigránů v hudební sbírce z kláštera v Želivě viz SEMERÁDOVÁ, P. a E. ŠEDIVÁ, 2016. 
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Antonius (1769, 1770); Kheil, 

Joannes (1766); Koschtial, 

Franciscus (1770); […]* 

691/2 

W 2 [shield (crowned) with crosier 

and patriarchal cross 

(crossed), above mitre] | CP 

(no. 1) = Červená Řečice, 

Kristián Příhoda (W: 

1740c‒1788) 

1759, 

1778, 

1780, 1782 

Chlumeczky, Franciscus; 

Kosteletzky, Franciscus (1759); 

Rousky, Joannes Mathias (1778); 

Weltzel, Procopius Lodovicus 

(1778, 1780); Duppe, Josephus; 

Pokorny, Joannes (1782); Stebral, 

Milone Leopold 

55, 76, 101, 

166, 228-231, 

233, 281, 294, 

302, 323, 332, 

345, 356, 359, 

404, 656, 

691/17 

W 3 [shield (crowned) with crosier 

and patriarchal cross 

(crossed), above mitre] | CP 

(no. 2) = Červená Řečice, 

Kristián Příhoda (W: 

1740c‒1788) 

1770, 

1774‒1776 

Krzepelka, Josephus; Pokorny, 

Josephus; Zviecžina, Joannes 

Antonius (1770); Stebral, Milone 

Leopold (1770, 1774, 1775); 

Weltzel, Procopius Lodovicus; 

Zacharias (1776); Zaitl, 

Franciscus [1778c] 

52, 58, 61, 62, 

64, 66, 68-70, 

100, 102, 165, 

343, 433, 448, 

618, 619, 637, 

691/27 

W 4 [shield (crowned) with crosier 

and patriarchal cross 

(crossed), above mitre] | C 

[18.4q] Stebral, Milone Leopold 298 

W 5 [shield (crowned) with crosier 

and patriarchal cross 

(crossed), above mitre] | KPP 

(no. 1) = Červená Řečice, 

Kristián Příhoda (W: 

1740c‒1788) 

1766, 

1775, 

1777, 

1778, 

1780, 

[1788c] 

Budinsky, Joannes; Buliczek, 

Joannes; Kubat, Josephus; 

Petrides, Josephus Vincentius 

(1766); Stebral, Milone Leopold 

(1775); Hladík, Josephus; Lahola, 

Antonius (1777); Knobloch, 

Vincentius; Rousky, Joannes 

Mathias; Weltzel, Procopius 

Lodovicus; Ziwsa, Joannes (1777, 

1778); Godfrid, J.; Hamon, 

Wenceslaus; Pailtrek, Ignatius 

(1778); Duppe, Josephus; 

Pokorny, Joannes (1780); 

Chudoba, Gabriel Petrus [1788c]; 

Bok, Josef; Svoboda, Wenceslaus 

18, 36, 55, 62, 

71, 165, 166, 

228, 230, 231, 

237, 293, 294, 

297, 341, 356, 

358, 405, 429, 

437, 443, 446, 

449, 564 

 

Tab. 5. Ukázka z katalogu filigránů (tabulka, část) v tematickém katalogu hudební sbírky z kláštera v Želivě 

(* zkráceno). SEMERÁDOVÁ, P. a E. ŠEDIVÁ, 2016, s. 103-104. V tabulce se nachází katalogové číslo 

filigránu, jeho název a identifikace (papírna, papírník, doba působení), dále data nalezená v pramenech, osoby 

(zejména opisovači) a časové údaje vztahující se k filigránu a odkaz do tematického katalogu na heslo příslušné 

hudebniny. 
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Obr. 9. Ukázka z katalogu filigránů (obrazová příloha, část) v tematickém katalogu hudební sbírky z kláštera 

v Želivě (* zkráceno). SEMERÁDOVÁ, P. a E. ŠEDIVÁ, 2016, s. 118-119. Všechny tyto filigrány pocházejí 

z papírny v Červené Řečici (W 1-6 od Kristiána Příhody, W 7 od jeho syna Václava, W 8-10 od Jakuba 

Klusáčka, zde pouze část). 

 

Druhý katalog filigránů, který se podařilo sestavit v rámci již zmíněné ediční řady NK ČR, 

je součástí připravovaného tematického katalogu hudební sbírky hraběte Kristiána Filipa 

Clam-Gallase ze zámku Frýdlant, dnes rovněž uložené v Národním muzeu – Českém muzeu 

hudby. Jedná se o šlechtickou sbírku, konkrétněji o hudební archiv zámecké kapely, je tudíž 

svým repertoárovým složením, částečně i typem materiálu, rozsahem (sbírka obsahuje 1572 

signatur!) a charakteristikou jednotlivých vnitřních celků zcela odlišná od zmíněné sbírky 

klášterní. Tato rozsáhlá hudební kolekce obsahuje zejména orchestrální, komorní a operní 

hudební materiál (zejména provozovací party, méně pak partitury, v případě divadelního 

žánru jde zejména o výtažky z tehdy aktuálních oper, Singspielů a melodramů). Klášterní 

sbírka z Želiva obsahovala až na několik výjimek výhradně duchovní hudbu opisovanou ve 

formě hudebních partů (vokální a instrumentální hlasy). 

Především díky těmto základním vlastnostem Clam-Gallasovy sbírky se výrazně liší i 

složení filigránů. Hudebniny byly sice opisovány na domácí papír členy hraběcí kapely, avšak 

významná část provozovacího materiálu vznikala ve vídeňských opisovačských dílnách, kde 

byla zakoupena a dovezena k provozu do Prahy. Proto nacházíme ve sbírce největší podíl 

italského papíru (190 filigránů), jelikož tyto vídeňské provozovny nakupovaly kvalitní světlý 

papír právě z Itálie (nejčastěji z regionů Lombardie, Benátska či Friuli-Venezia Giulia – jedná 

se zejména o papírny: Toscolano, Bergamo, Vaprio, Benátky či Pordenone). Zahraniční papír 

nalézáme ve sbírce poměrně často. Dochovány jsou filigrány německé (27), francouzské (11), 

rakouské (8), holandské (7) či švýcarské (6). Filigrány z českých papíren (60) však rovněž 

nejsou zanedbatelné. Významně jsou zde zastoupeny filigrány z papírny v Benešově nad 

Ploučnicí (nejméně 13), které nacházíme v hudebních pramenech pocházejících z pražských 

opisovačských dílen; dále filigrány rodiny Kieslingů z Vrchlabí (7); dále pět filigránů Josefa 

Benedikta Hellera z Ronova (1779–1813) a Starých Hor (1799–1829c); pět filigránů Jana 

Pavla Margotta (1786–1819) z Trutnova; čtyři filigrány z postřekovské papírny od již 
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zmíněného Jan Jiří Fürtsch ml. a jeho otce Jan Jiří Fürtsch z Dittersdorfu (1773–1812); tři 

filigrány Ondřeje Bayera ze Stříbra (1762–1796c) nebo tři filigrány Mathiase Wernera (1765–

1795a) z Velkých Losin. Velká část filigránů (117) zůstala prozatím neurčených. 
 

W Plate Watermark in RISM A/II, papermaker/papermill, Lit. etc. Cat. nos. 

W 1 1 I. F [in heart (above 4)] = poss. Ignaz Falger (W: 1799c), Breitenwang 

(Tirol, Austria). Cf. Eineder 1960, no. 727. 

1562 

W 2 1 [human figure holding a hammer and a shield with 2 hammers 

(crossed)] / IK = Johann Kienmoser (W: 1750–1783c), Steyr-

Altmühle (Austria). Cf. KBM 6, no. 75; Eineder 1960, no. 760. 

369, 373, 1643 

W 3 1 P. A. M. = P. A. Mathes, Unter-Waltersdorf (Austria). Cf. Eineder 

1960, no. 959. Watermark in prints: 1805 (Mag. della Stamperia 

chimica), 1807 (Artaria), 1808, 1809 (Traeg). 

122, 223, 238, 

1093, 1094, 1231, 

1717 

W 4a 1 [crescent] | [star (6 points) in shield (crowned)] / P. A. M. (no. 1) = P. 

A. Mathes, Unter-Waltersdorf (Austria). Watermark in prints: 1805c, 

1810–1811 (Weigl), 1806 and 1809 (Cappi), 1807 (Traeg), 1807–

1808 (Mag. della Stamperia chimica), 1810 (Maisch). 

9, 181, 195, 196, 

213, 240, 241, 246, 

320, 321, 323, 436, 

461, […]* 

W 4b 1 [crescent] | [star (6 points) in shield (crowned)] / P. A. M. (no. 2) = P. 

A. Mathes, Unter-Waltersdorf (Austria). Watermark in prints: 1803, 

1806, 1807 (J. Cappi), 1805, 1807 (Mag. della Stamperia chimica), 

1797 and 1810 (Artaria), 1806c, 1810c (T. Weigl). Cf. Eineder 1960, 

no. 959. 

92, 242, 437, 509, 

746, 870, 871, 874, 

875, 1113, 1116, 

1131, 1875, 1921 

W 5 1 P. A. M. / [crescent] | [star (6 points) in shield (crowned)] = P. A. 

Mathes, Unter-Waltersdorf (Austria). Watermark in prints: 1805, 

1810–1811 (Weigl), 1806c, 1808, 1809 (Cappi), 1806–1808, 1810 

(Artaria), 1807c (Mag. della Stamperia chimica), 1809 (Traeg). 

107, 125, 237, 257, 

258, 259, 456, 519, 

587, 632, 747, 748, 

949, 982, […]* 

 
Tab. 7. Ukázka z katalogu filigránů (tabulka, část) v připravovaném tematickém katalogu hudební sbírky 

hraběte Kristiána Filipa Clam-Gallase (* zkráceno). [ŠEDIVÁ, E., 2017, in prep.]. Struktura tabulky je oproti 

želivské sbírce filigránů mírně odlišná. Obsahuje rovněž katalogové číslo filigránu, dále číslo strany v katalogu 

filigránu (vzhledem k většímu množství filigránů tím usnadňujeme hledání), název filigránu a identifikaci 

společně s literaturou (v případě hudebních tisků uvádíme rovněž nakladatele a datum vydání pramene), tabulku 

uzavírá odkaz do tematického katalogu na příslušný pramen. 

 

 



21 

 

 
Obr. 10. Ukázka z katalogu filigránů (obrazová příloha, část) v připravovaném tematickém katalogu hudební 

sbírky hraběte Kristiána Filipa Clam-Gallase (* zkráceno). [ŠEDIVÁ, E., 2017, in prep.]. 

 

Jelikož velkou část pramenů v této sbírce tvoří hudební tisky (jedná se takřka o třetinu 

veškerého materiálu), byly i filigrány z tohoto typu dokumentu zahrnuty do evidence. 

V případě vydaných hudebnin s vyznačeným vročením získáváme filigrány datované a 

doplněné o informaci o užívání papíru v určité tiskařské dílně. V případě Clam-Gallasovy 

hudební sbírky jsme vedle tisků německých (Berlín, Drážďany, Lipsko, Offenbach am Main), 

holandských (Amsterdam), francouzských (Paříž), italských (Benátky, Florencie) či českých 

(Praha) nalezli rozsáhlý vzorek reprezentující produkci vídeňských nakladatelství z počátku 

19. století (vydavatelé Artaria, G. Cappi, Ch. Torricella, J. Traeg, J. Eder, K. K. Hoftheater-

Musikverlag, L. Maisch, T. Weigl, T. Mollo, Chemische Druckerei ad.). Díky edicím 

nakladatelských katalogů těchto vydavatelství, sestavených Alexandrem Weinmannem37 jsme 

schopni tyto tisky datovat a tím i do jisté míry i upřesnit i dobu vzniku papíru, na kterém byla 

hudba vytištěna. V případě českých hudebních tisků využíváme slovník Karla Chyby Slovník 

knihtiskařů v Československu od nejstarších dob do roku 1860.38 

Evidence filigránů v hudebních tiscích byla do nedávné doby výrazně upozaděna, ale 

vzhledem k tomu, že zpracováváme zpravidla celé hudební sbírky, rozhodli jsme se zkoumat 

filigrány i z tištěných hudebnin. Jak jsme zjistili, identifikace filigránu a zejména pak jeho 

souvislost s vydavatelstvím může posloužit např. k identifikaci obsahu tisku dochovaného 

fragmentárně či postrádající údaj o vydání či dataci. V databázi filigránů k tomuto účelu 

slouží soupis vydavatelů, kteří používali papír s konkrétním filigránem.39 

                                                           
37 Katalogy vídeňských nakladatelství sestavené podle čísel ploten vycházely v ediční řadě Beiträge zur 

Geschichte des Alt-Wiener Musikverlages, Wien. 
38 CHYBA, K., 1966. 
39 Na tomto místě ocituji příklad identifikace fragmentu hudebního tisku pomocí databáze filigránů u hudebniny 

ze sbírky z kůru klášterního kostela Narození Panny Marie v Želivě (CZ-ZEL/ Hu 20): „Nalezeno zde bylo 14 

tištěných instrumentálních hlasů ke klarinetovému koncertu A dur, avšak kromě titulní strany chyběla i strana č. 

1 v partu sólového klarinetu, obsahující první (pro identifikaci skladby klíčový) incipit. Incipity dalších vět 

nebyly identifikovány ani v databázi RISM ani v SHK. Autor skladby ani vydavatel tedy nebyli známi. Číslo 

tiskové plotny u všech partů „1515“ a filigrán s nápisem GEBR KIESLING byly jedinými vodítky k určení 
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3.8 Doporučený postup pro vytváření katalogů filigránů v rámci katalogizace 

hudebních sbírek (včetně tvorby tištěných tematických katalogů) 

 

Během průzkumu či katalogizace hudební sbírky lze postupně budovat katalog filigránů, a 

to za předpokladu, že dojde k evidenci všech filigránů ve sbírce (u každého pramene bude 

zjištěno, zda filigrán obsahuje či nikoliv), které budou následně obkresleny, popsány a 

evidovány v samostatném soupisu pod (zatím) pracovním číslem.40 Shromažďované filigrány 

je třeba následně třídit tak, aby obkresy příbuzných filigránů (nemluvíme nyní o variantách, 

ale o filigránech lišících se pouze v uspořádání, částečně ve věcném obsahu, detailech 

provedení, avšak evidentně patřící jednomu papírníkovi) byly řazeny k sobě (viz Tab. 8). 
 

pracovní 

číslo 

název filigránu (bude shodný v databázi RISM, pokud 

dokument katalogizujeme k tomuto účelu, i v katalogu 

filigránů, případně v BWD) 

sigla knihovny a signatura 

pramene, ze kterého byl 

filigrán obkreslen 

FRY 1a H BLUM / [lily in shield (crowned) | bell] CZ-Pnm/ XLII A 1 

FRY 1b [lily in shield (crowned) | bell] / H BLUM CZ-Pnm/ XLII C 15 

FRY 1c [lily in shield (crowned)] / B CZ-Pnm/ XLII A 294 

FRY 2a [lily in shield (crowned) | bell] | H BLUM CZ-Pnm/ XLII A 1 

FRY 2b [lily in shield (crowned) | bell] | H BLUM / BASEL CZ-Pnm/ XLII A 23 

FRY 3a NH [cross] CANDER / [lily in shield (crowned)] CZ-Pnm/ XLII A 60 

FRY 3b NH [cross] / [shield (big, crowned, bend)] CZ-Pnm/ XLII C 411 

FRY 3c NIC HEISLER CZ-Pnm/ XLII E 180 

FRY 4a N [in star (big, 6 points)] / FP CZ-Pnm/ XLII C 183 

 
Tab. 8. Ukázka pracovního seznamu filigránů během katalogizace hudební sbírky (část). Pracovním číslem 

označujeme filigrány, písmeny můžeme rozlišit jednotlivé příbuzné filigrány. Důležitou součástí evidence 

filigránů je rovněž jejich výskyt v pramenech, proto je třeba poznamenat pramen, ze kterého byl filigrán 

obkreslen (tento údaj je povinný pro databázi filigránů BWD, v případě tematických katalogů hudebních sbírek 

je v katalogu filigránů odkazováno do všech pramenů, ve kterých se daný filigrán vyskytuje). 
 

Pokud během práce narazíme na shodný filigrán v dalším prameni, již jej neobkreslujeme, 

ale připojíme poznámku k existujícímu obkresu.41 Po shromáždění všech obkresů filigránů 

z celé sbírky je třeba rozhodnout, jakým způsobem filigrány uspořádat do tištěného katalogu 

filigránů. To zpravidla vyplývá ze samotného složení filigránů ve sbírce. Lze je řadit 1) podle 

zemí, ve kterých byl papír vyroben a následně dle papíren, papírníků a datace, pokud jsou 

nám tyto údaje známy nebo 2) podle znaků a nápisů, 3) jiným způsobem dle specifického 

složení dokončené sbírky filigránů. Poté je třeba filigrány přečíslovat tak, abychom tvořily 

katalog, ve kterém bude mít každý obraz jedinečné číslo. Následuje přeuspořádání pořízené 

kolekce obkresů filigránů do výsledné grafické podoby předkládané pro tisk: jednotlivé 

filigrány překreslujeme ve stanoveném pořadí na nový papír formátu A4 nebo A3 podle toho, 

jaké zmenšení je pro katalog filigránů přijatelné.42 Takto vytvořenou obrazovou dokumentaci 

je poté třeba převést do elektronické podoby a graficky upravit dle potřeby. 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
hudebniny. Filigrán, evidovaný nově v databázi filigránů, užívala mj. vídeňská Chemische Druckerei. 

V nakladatelském katalogu této tiskárny je pod č. 1515 uveden klarinetový koncert Franze Alexandera 

Poessingera (1767-1827) (WEINMANN, A., 1979, s. 88). V případech jako je tento lze využít filigránu coby 

vodítka k nakladatelům a tiskařům a přinejmenším zúžit okruh možných kandidátů“, in: ŠEDIVÁ, E., 2016, s. 

20. 
40 V ideálním případě je filigrán připojen pod shodným názvem do dalších bibliografických zdrojů (RISM, BWD 

atd.). 

41 V případě práce v databázi RISM lze naskenovaný filigrán připojit v programu Muscat k dalšímu záznamu o 

prameni a obrázek sdílet, v takovém případě je nutné zachovat i název filigránu, viz výše (Postup při popisu a 

vkládání obrazových příloh v programu Muscat). 
42 V ediční zprávě je nezbytné uvést zmenšení oproti originálnímu obrázku v procentech, pokud k němu dojde. 
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Závěr a poděkování 

 

Postup, který jsme zvolili při sběru a evidenci filigránů v hudebních pramenech v rámci 

našeho výzkumu, se skládá z několika kroků: 1) rekatalogizace hudebních pramenů 

evidovaných v Souborném hudebním katalogu NK ČR pro databázi RISM (jedná se o celé 

sbírky) a u této příležitosti popis a obrazová dokumentace filigránů pro databázi RISM, 2) 

současně přispívání těmito nálezy do databáze filigránů v hudebních pramenech (BWD), kde 

je zachován název filigránu a použit shodný obkres jako v databázi RISM, 3) tvorba katalogu 

filigránů z hudební sbírky, zpracované do tematického katalogu v rámci ediční řady NK ČR 

Catalogus artis musicae in Bohemia et Moravia cultae na základě předchozího zpracování do 

databází RISM a BWD. 

V těchto třech krocích popisujeme metodu, kterou jsme se rozhodli použít k výzkumu 

filigránů nacházejících se v českých sbírkách, obsahujících hudební prameny z 18. a první 

poloviny 19. století. Jde o metodu připravenou pro výzkum hudebních dokumentů a 

vycházející ze spolupráce s mezinárodním soupisem hudebních pramenů RISM. Věříme však, 

že principiálně lze tyto postupy využít i pro individuální práci s dalšími typy dokumentů, 

samozřejmě s nutností určitého přizpůsobení. Výzkum filigránů ve starších hudebních 

památkách psaných na papíře (např. v hlasových knihách z 16. a 17. století) bude zajisté 

vyžadovat nový průzkum papíren a papírníků, filigrány budou zobrazovat nové značky zcela 

odlišných rozměrů a typ materiálu možná ztíží sejmutí obkresu filigránu (mohutnější vazby a 

seříznuté formáty často neumožňují vizualizaci kompletního filigránu). 

Doufáme, že kromě spolupracovníků, podílejících se na evidenci hudebních pramenů pro 

Souborný hudební katalog NK ČR, RISM či jiné bibliografické katalogy, poslouží tato 

metodika rovněž jako inspirace nezávislým badatelům, ať už z oblasti muzikologie či jiných 

historiografických disciplín. 

Závěrem bych ráda poděkovala všem kolegům, kteří se na výzkumu filigránů v hudebním 

oddělení Národní knihovny podílejí či v minulosti podíleli: Mgr. Zuzaně Petráškové, Bc. 

Lucii Havránkové, Mgr. Lucii Slivoňové, Mgr. Štefánii Demské, Mgr. Jakubu Michlovi a 

PhDr. Michaele Freemanové, Ph. D.. Zvláštní poděkování patří Mgr. Radovanu Zahoříkovi za 

technickou realizaci a zprovoznění databáze filigránů a technickou podporu. 
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